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The objective of this thesis was to investigate the financial condition and development of
a company that operates in the grocery field. The purpose was to analyse the financial
state of the company, on the basis of the key ratios that have been calculated for three
years of operations. The research problem was to figure out the financial status and operational profitability. The essential problem was that such a wide analysis of financial
statements had not been made for the company for a long time, so this analysis gave
concrete help to the management of the company. This thesis used the name Päivittäistavarakauppa Oy so that the real name of the company was not published.
The theoretical framework dealt with the contents of the financial statements, the phases
of the financial analysis, the users and the key figures. The official income statement and
balance sheet were adjusted, and thereafter the ratios were compared to the median figures
of the industry. The key figures were calculated on the basis of the financial statements
from the years 2011 to 2013. The industrial comparison exploited the financial statement
data published by Finnvera Oy.
The financial statement analysis revealed that the financial status of Päivittäistavarakauppa Oy is good. The business of the company has been profitable but the company
is very dependent on borrowed capital because of the low equity ratio. The company cannot deal with economic fluctuation or unprofitable operations very well. The turnover
time of the accounts payable and accounts receivable is effective and functional in the
company.
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1

JOHDANTO

Opinnäytetyön kohteena ja toimeksiantajana on Päivittäistavarakauppa Oy. Yritys on
työllistänyt aikavälillä 2011 – 2013 noin 9 työntekijää kauppiaspariskunta mukaan lukien.
Yritys on kauppaketjuun kuuluva päivittäistavara-alan yritys. Kauppa myy päivittäistavaroita ja pyrkii tarjoamaan asiakkailleen heidän tarpeilleen sopivia monipuolisia tuotteita. Toimeksiantajan näkökulmasta tilinpäätösanalyysista tulee olemaan suuri hyöty tulevaisuuden suunnittelun varalle ja tilinpäätösanalyysi tulee tuottamaan yrityksen johdolle päätöksenteossa avustavaa materiaalia.

Tutkimusaiheena on tilinpäätösanalyysi ja tutkimusmenetelmänä käytetiin tapaustutkimusta, koska se soveltui parhaiten tähän työhön. Tutkimusongelmana oli selvittää yrityksen toiminnan kannattavuus ja taloudellinen tilanne. Tilinpäätösanalyysin tekeminen oli
todella tärkeää kohdeyritykselle, koska yritykselle ei ollut koskaan aikaisemmin tehty
näin laajaa tilinpäätösanalyysiä. Tilinpäätösanalyysi helpottaa yrityksen johdon reagointia taloudellisen tilanteen muutoksiin ja yrityksen taloudellisen tilan tarkkailu on tilinpäätösanalyysin avulla helpompaa.

Tämä tilinpäätöstutkimus on perinteinen tilinpäätösanalyysi, joka keskittyy pelkästään
yrityksen taloudellisen aseman tarkasteluun ja se perustuu tilinpäätöksestä laskettaviin
tunnuslukuihin. Työn teoriaosuuden tunnusluvut on valittu sillä perusteella, että ne tyypillisesti löytyvät päivittäistavara-alalla toimivien yritysten tilinpäätöksen pohjalta. Työn
empiiriseen osioon valitut tunnusluvut on valittu sillä perusteella, että niille löytyy vastaluku Finnveran julkaisemisista toimialan tunnusluvuista.

Tilinpäätösanalyysin perusteella Päivittäistavarakauppa Oy:n taloudellinen tilanne on
hyvä. Yrityksen liiketoiminta on ollut kannattavaa ja se tuottaa tuottoa sitoutuneelle pääomalle, mutta yritys on todella riippuvainen vieraasta pääomasta matalan omavaraisuusasteen takia. Yrityksen rahoitustulos on ollut matala, jolloin yrityksellä ei ole varaa suuriin investointeihin. Yritys ei kestä kovin hyvin suhdannevaihteluita tai tappiolista toimintaa. Yrityksen ostovelkojen- ja myyntisaamistenkiertoaika on tehokas ja toimiva.
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TILINPÄÄTÖS

Tilinpäätöksen laadinnan Suomessa asettaa kirjanpitolaki (1336/1997) ja kirjanpitoasetus
(1339/1997). Jokaisella kirjanpitovelvollisella on velvollisuus laatia tilinpäätös sen jokaiselta tilikaudelta riippumatta sen yhtiömuodosta. Ne yritykset joita ei voida luokitella pieniksi yrityksiksi niin näiden yritysten tulee myös laatia toimintakertomus tilinpäätöksen
lisäksi. Pieneksi yritykseksi voidaan luokitella sellainen yritys, jonka liikevaihto on alle
7 300 000 euroa. Tilinpäätöksen tekeminen on yleismaailmallinen, joten tilinpäätös tulee
laatia jokaisessa yrityksessä jossa on järjestäytynyttä toimintaa. Tilinpäätös rakentuu tuloslaskelmasta ja taseesta, joiden merkitys tilinpäätöksessä on suuri. Lisäksi tilinpäätökseen kuuluu joukko liitetietoja jotka antavat tarkentavia ja täsmentäviä tietoja liittyen tuloslaskelmaan ja taseeseen. Tilinpäätökseen kuuluu myös toimintakertomus ja rahoituslaskelma. Tuloslaskelman ja taseen muoto sekä sisältö on eritelty kirjanpitoasetuksessa.
(Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 16; Niskanen & Niskanen 2003, 27.)

Toimintakertomuksen tekemistä ei vaadita pieniltä kirjanpitovelvollisilta, mutta sen tekeminen on suositeltavaa. Toimintakertomus on tilinpäätösinformaatiota täydentävä tekijä.
Toimintakertomuksessa tulee arvioida yrityksen menestymistä, taloudellista asemaa sekä
menestymiseen ja taloudelliseen asemaan vaikuttavia riskitekijöitä. Yhtiön tuottaessa tappiota on toimintakertomuksessa esitettävä ehdotus tappion käsittelemiseksi. (Siikavuo,
2003, 149 – 151, 2003; Leppiniemi & Leppiniemi 2003, 16.)

2.1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelmasta havaitaan yrityksen liiketoiminnan volyymi ja kulut yhden tilikauden
aikana. Jokaiselta tilikaudelta on laadittava tuloslaskelma, joka määrittää asianomaisen
tilikauden tuloksen muodostumisen. Kirjanpitolaissa (1336/1997) on annettu tuloslaskelmalle kaksi vaihtoehtoa: kululajikohtainen tai toimintokohtainen tuloslaskelma. Kululajikohtainen tuloslaskelma on alun perin saksalaisperäinen ja tämä kululajikohtainen tuloslaskelma on Suomessa yleisesti eniten käytetty. Toimintokohtaista tuloslaskelmaa
käyttävät Suomessa enemmän suuret yritykset. (Niskanen & Niskanen 2003, 8, 56; Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 46; Salmi 2010, 46.)
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2.2 Tase

Tase kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tilinpäätöshetkenä. Taloudellinen asema kuvaa
yrityksen rahoitusrakennetta sekä oman ja vieraan pääoman rakennetta ja suhdetta. Tase
on laadittava kirjanpitoasetuksessa esitetyn kaavan mukaisesti. Tämä kaava on sama kaikille kirjanpitovelvollisille (KPA 1:6). Pienet kirjanpitovelvolliset voivat käyttää lyhennettyä tasetta (KPA 1:7). Tase jakautuu kahteen osaan joita ovat vastaavaa – puoli josta
käy ilmi se, että mistä yrityksen omaisuus koostuu mm. sijoitusten rakenne ja laajuus.
Toinen puoli on vastattavaa – puoli, josta käy ilmi, miten yrityksen toiminta on rahoitettu.
(Niskanen & Niskanen 2003, 38, 40; Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 40.) Kuviosta 1
nähdään Yritystutkimuksen (2011, 28) lyhyt kuvaus taseen rakenteesta, jossa näkyy jakautuminen vastaaviin ja vastattaviin.

OMAISUUS

PÄÄOMAT

Vastaavat

Vastattavat
OMA PÄÄOMA

PYSYVÄT VASTAAVAT

- Osake/osuuspääoma

(pitkäaikaiset varat)

- Muu omapääoma

- Aineettomat hyödykkeet

- Voittovarat

- Aineelliset hyödykkeet
- Sijoitukset

- Kertyneet tilinpäätösjärjestelyt
- Pakolliset varaukset
VIERASPÄÄOMA
pitkäaikainen vieraspääoma

VAIHTUVAT VASTAAVAT
(lyhytaikaiset varat)

- jvk- ja velkakirjalainat

- Vaihto-omaisuus

Lyhytaikainen vieraspääoma

-Saamiset

- Lyhennysoikeudet pitkäaikaisista
lainoista

- Rahavarat

- Muu korollinen velka ja koroton velka

KUVIO 1. Taseen rakenne (Yritystutkimus 2011, 28, 29, lyhennettyversio.)
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2.3 Liitetiedot

Liitetietojen tarkoitus on täydentää tasetta, tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa (KPL
3:1). Liitetiedoista on monenlaisia määräyksiä kirjanpitolaissa ja – asetuksessa sekä
useissa erityslaeissa kuten erimerkiksi osakeyhtiölaissa ja osuuskuntalaissa. Liitetietojen
kautta pystytään varmistamaan, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvauksen kirjanpitovelvollisen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (KPL 3:2). Joskus oikean ja riittävän kuvan antamiseen vaaditaan myös sellaisia liitetietoja joita ei ole erikseen säädelty.
(Leppiniemi & Kykkänen 2005,105 – 106.) Liitetietojen eriä ovat kirjanpitoasetuksen
(1339/1997) mukaan:

-

tilinpäätöksen laatimiseen kuuluvat liitetiedot

-

taseen vastaavia koskevat liitetiedot

-

tuloslaskelmaan kuuluvat liitetiedot

-

taseen vastattavia koskevat liitetiedot

-

tuloverotukseen liittyvät liitetiedot

-

vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

-

liitetiedot henkilöistä ja toimielinten jäsenistä

-

omistukset muissa yrityksissä

-

konserniin kuuluvat kirjanpitovelvolliset.

2.4 Toimintakertomus

Yritykset joita kirjanpitolaki velvoittaa laatimaan toimintakertomuksen, tulee se laatia jokaiselta tilikaudelta tilinpäätöksen yhteydessä. Toimintakertomuksessa tehdään selväksi
yrityksen hallituksen tulkinta yrityksen menestymisestä. Toimintakertomuksessa käsitellään yrityksen riskejä, taloudellista-asemaa, tulosta ja muita yritystoimintaan vaikuttavia
seikkoja. (Leppiniemi & Kykkänen 2005, 106 – 107.)

2.5 Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman tehtävä on antaa selvitys varojen hankkimisesta ja siitä miten varoja
on käytetty tilikauden aikana. Rahoituslaskelmassa tilikauden rahavirrat jaetaan kolmeen
osaan, joita ovat liiketoiminnan-, investointien-, ja rahoituksen rahavirrat. Rahoituslaskelman tavoitteena on antaa tietoa ja informaatioita tilinpäätöksen käyttäjälle esim. millä
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tavalla kirjanpitovelvollinen on käyttänyt ansaitsemansa rahavirran ja mistä ansaittu rahavirta on tullut. (Leppiniemi & Kykkänen 2005, 104; Gaudeamus 2011, 59.)

2.6 Tilinpäätöksen oikaisut

Yrityksien tilinpäätökset koostuvat erilaisista eristä. Jotta tilinpäätökset voisivat olla vertailukelpoisia niin tuotot ja kulut tulee sijoittaa oikaisumenetelmän mukaisesti oikaistuun
tilinpäätöspohjaan. Tilinpäätöksen oikaisemisen tavoitteena on tarve jalostaa tilinpäätöstieto niin, että se palvelee parhaalla mahdollisella tavalla tilinpäätösanalyysin tarkoitusta.
Tilinpäätökset tulee oikaista, koska yrityksien julkaisemien tilinpäätöksien tulee olla vertailukelpoisia ennen varsinaista tilinpäätösanalyysia. (Kallunki & Kytönen 2002, 29; Yritystutkimus 2011, 7; Niskanen & Niskanen 2003, 59 – 60.)

2.6.1 Tuloslaskelman oikaisu

Tuloslaskelman oikaisujen päämääränä on antaa kirjanpitovelvolliselle yrityksen volyymista ja kannattavuudesta mahdollisimman tarkka ja vertailukelvollinen kuva. Erittäin
tärkeä asia oikaisuja tehdessä on se, että eri vuosille ja eri yrityksille suoritetaan oikaisutoimenpiteet samalla tavalla. Vertailukelpoisten tietojen perusteella selvitetään yrityksen
menestystä kuvaava tulos ja varallisuusasema. Analyysin suorittajan tulee tuntea hyvin
yrityksen periaatteet, mahdollisuudet ja tavoitteet, jotta hän voi suoriutua analyysin tekemisestä. Kirjanpitoasetuksen mukaan virallisessa tuloslaskelmassa ei havainnollisteta
myynti- tai käyttökatetta. Käyttökate on säilytetty oikaistussa tuloslaskelmassa, mutta tarkempi kustannusrakenteen tarkastelu edellyttää yrityksen sisäisen laskennan tietoja. (Yritystutkimus 2011, 17; Kallunki & Kytönen 2002, 42 – 43.)

Mikäli tilikauden pituus on pidempi kuin 12 kuukautta, tulee tuloslaskelman erät muuttaa
vuotuisiksi. Tämä saadaan jakamalla ao. erä tilikauden pituudella ja se kerrotaan kahdellatoista. Taseen eriin ei tässä tapauksessa tehdä muutoksia. (Kallunki & Kytönen 2002,
50.)
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2.6.2

Taseen oikaisu

Oikaistu tase on hyvinkin erinäköinen, kuin virallisen tilinpäätöksen tase. Oikaistussa taseessa esiintyy mm. virallisessa taseessa kokonaan tuntematon leasingvastuu, joka kuvaa
yrityksen tulevina vuosina esiintyvien leasingmaksujen määrää. Oikaistussa taseessa yhdistellään myös monia virallisessa taseessa erikseen esiteltäviä eriä. (Niskanen & Niskanen 2003, 70.)

Käyttöomaisuusoikaisuja tarvitsevat investointiavustuksilla ja varauksilla katetut investoinnit. Näin katettu osuus saadaan lisättyä poisto-osuuden vähentämisen jälkeen käyttöomaisuuteen. Taseoikaisuissa aktiivisiksi muutettujen kurssitappioiden osuus vähennetään siirtosaamisista. Tämän lisäksi tuloslaskelmasta todennäköisesti vähennetyt realisoitumattomat kurssivoitot siirretään varovaisuusperiaatteen mukaan taseen arvonkorotusrahastoon. Jos taseeseen kuuluu tuloa tuottamattomia aineettomia käyttöomaisuuden kuluja, niin ne kuuluu poistaa taseesta. Tämä tapaus aiheuttaa vastaavan kokoisen korjauksen myöskin pääoman oikaisuihin. (Kallunki & Kytönen 2002, 47.)
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TILINPÄÄTÖSANALYYSI

Tilinpäätösanalyysilla tarkoitetaan sitä, että tilinpäätösinformaation pohjalta tehdään
tarkka laskelma, josta ilmenee yrityksen kannattavuuden, rahoituksen ja taloudellisten
toimintaedellytysten mittaukset ja kriittiset arviot. Tilinpäätösanalyysi jaetaan suoriteperusteiseen tilinpäätösanalyysiin, rahavirta-analyysiin ja markkinaperusteiseen analyysiin.
Kun tilinpäätösanalyysin tekijä tuntee hyvin yrityksen ja sen toimintamallit, niin tilinpäätösanalyysistä saadaan mahdollisesti todella laadukasta tietoa. Onnistuneessa tapauksessa
tilinpäätöksen analysoinnissa yhdistyvät tilinpäätöksen perusteella laskettavat tunnusluvut, tunnuslukujen muutosten tarkastelu ja se, mikä muutokset on aiheuttanut. Yritys saa
kattavamman analyysin, jos yritys vertaa tunnuslukujaan toisen samanlaisen toimijan samoihin tunnuslukuihin. Tämä vertailuosio lisää huomattavasti tilinpäätösanalyysin arvoa.
(Niskanen & Niskanen 2003, 8; Kallunki & Kytönen 2002, 14.)

Yrityksen taloudellisesta tilasta tarvitsevat tietoa ja ovat kiinnostuneita yrityksen sidosryhmät, joita ovat esimerkiksi verottaja, velkojat, sijoittajat, asiakkaat ja tiedotusvälineet.
Yrityksen tilinpäätösanalyysista pyritään laatimaan mahdollisimman monipuolinen ja
kaikkia sidosryhmiä hyvin palveleva, koska yrityksen taloudellisesta tilanteesta sidosryhmät ovat kiinnostuneita eri kanteilta. Esimerkiksi verottajaa kiinnostaa yrityksen vuositulos, jonka mukaan yritys maksaa veronsa. Yleisesti kaikista keskeisimpiä analyysin
kohteena olevia ominaisuuksia ovat kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius ja toiminnan tehokkuus. (Kallunki & Kytönen 2002, 14,17.)

Tunnuslukuanalyysi on analyysimuodoista kaikista suppein. Tässä analyysityypissä yrityksen taloudellinen tilanne esitetään ja siitä tehdään tiettyjä johtopäätöksiä pelkkien tunnuslukujen perusteella. Tästä analyysimuodosta saatua informaatiota käytetään myös tarkempien analyysimuotojen osana joita ovat tilinpäätösanalyysi ja yritystutkimus. Tunnuslukuanalyysista voidaan ajatella, että se on varsinaisen tilinpäätösanalyysin eräänlainen tiivistelmä. Yritystutkimus on tilinpäätösanalyysin syvällisin muoto. Yritystutkimuksen analyysimuodolla voidaan selvittää, mitkä syyt ovat liiketoiminnan tasolla vaikuttaneet yrityksen taloudelliseen menestymiseen. Pääasiallinen yritystutkimus on tavallisesti
mahdollista vain luottolaitosten tai erityisten luottoluokitusyritysten yritystutkijoille. Yritystutkimus on pankeille ja muille luottoluokituslaitoksille suorastaan välttämätön. (Niskanen & Niskanen 2003, 9, 11.)
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3.1 Tilinpäätösanalyysin vaiheet

Ensimmäinen vaihe tilinpäätösanalyysin tekemisessä on se, että muokataan analyysin perustietoja joita ovat tuloslaskelma, tase ja liitetiedot. Tavoitteena on standardoida lähtöaineisto joka on välttämätöntä, koska näin pystytään vertaamaan yritys- ja vuosikohtaista
tilinpäätösinformaatiota muiden yritysten tai saman yrityksen aiempien vuosien tilinpäätöksiin. Käytännössä standardointi tarkoittaa tilinpäätöksen erien uudelleen järjestelyä.
Tilinpäätöksiä koskeva lainsäädäntö ei juurikaan anna yrityksille tilaisuutta tehdä omia
tilinpäätöksen kirjauksien koskevia ratkaisuja, joten merkittävää muokkaustarvetta ei ole.
(Niskanen & Niskanen 2003, 19.)

Toinen vaihe analyysin tekemisessä on se, että valitaan halutut mittauskohteet ja analyysimenetelmä. Analyysin suorittaja ja käyttötarkoitus vaikuttavat siihen, mitä analyysilla
halutaan mitata ja selvittää, mitä erilaisia menetelmiä analyysin tekijällä on käytössään ja
mitä menetelmiä on aiheellista käyttää analyysin tekemiseen. (Niskanen & Niskanen
2003, 19.)

Kolmas vaihe on se, että analyysintekijä tutkii yrityksen taloudellista menestystä käyttäen
erilaisia tekniikoita ja vertailukohteita. Nämä tekniikat ja vertailukohteet ovat valittu nimenomaista tarkoitusta varten. Erilaiset analyysitekniikat voidaan luokitella prosenttilukumuotoisen tilinpäätöksen laadintaan, trendianalyysiin, tunnuslukuanalyysiin ja kassavirta-analyysiin. (Niskanen & Niskanen 2003, 19.)

Neljäs vaihe on se, että analyysin tekijä laskee valitut tunnusluvut. Tämän vaiheen jälkeen
on tärkeää selvittää lukujen taustalla olevat syy-seuraussuhteet ja arvioida näitä valittuja
tunnusluja. Tämän jälkeen analyysi pystytään jakamaan yhden tarkasteltavan vuoden sisällä ajalliseen poikkileikkausanalyysiin ja peräkkäisten vuosien aikasarja-analyysiin.
Näihin analyysityyppeihin käyvät useimmat analyysitekniikat. Kun yritystä verrataan
muihin samaa toimialaa oleviin yrityksiin tiettynä vuonna, niin puhutaan ajallisesta poikkileikkausanalyysista. Kun seurataan yrityksen omaa kehitystä pitkälle ja syvälliselle tasolle, puhutaan aikasarjatarkastelusta. Tässä jälkimmäisessä tarkastelumuodossa voidaan
tehdä johtopäätöksiä yrityksen taloudellisen tilan kehityksestä. Nämä kaksi analyysityyppiä pystytään yhdistämään, joka tarkoittaa sitä, että analyysista voidaan tehdä myös aikaulottuvuuden sisältäviä vertailuja muihin yrityksiin. Kun vertailussa havaitaan poikkeamia mihin tahansa suuntaan, pyritään löytämään niiden oikeat syyt ja selvittämään,
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mistä poikkeamat johtuvat. Analyysin tekijän tulee yrittää selvittää, ovatko poikkeamat
satunnaisia vai merkki kääntyneestä suuntauksesta. (Niskanen & Niskanen 2003, 19, 20.)

3.2 Tilinpäätöksen hyväksikäyttö

Tilinpäätöstä koskevan säätelyn tavoitteena on luovuttaa mahdollisimman oikea informaatio yrityksen tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta, varojen hankinnasta ja käytöstä
erilaisia sovellusmahdollisuuksia varten. Tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa luovutetuilla informaatioilla ei ole kirjanpitolaissa määriteltyjä hyväksikäyttötehtäviä, joita
varten tiedot pitäisi antaa. Hyväksikäyttö on etupäässä tilinpäätöksen lukijan oma asia ja
käyttötarkoituksia on monia. Tilinpäätöksen nojaan on rakennettu lakisääteisiä ja vapaamuotoisia hyväksikäyttötehtäviä. Lakisääteisessä osassa kaikista tärkeimmät asiat liittyvät osakeyhtiön ja osuuskunnan kohdalla voiton/oman pääoman jakamiseen sekä jokaisen
verovelvollisen kirjanpitovelvollisten kohdalla verotukseen. Tilinpäätöksen lukijan on
valmistauduttava siihen, että mahdollisesti tilinpäätöksen oikea ja riittävä kuva on jäänyt
toissijaiseksi. Tilinpäätös on verosuunnittelun väline ja näin tilinpäätöksen suunnittelun
avulla on saatettu alentaa tai kasvattaa tulosta, omaa pääomaa tai muuta tilinpäätöserää.
(Leppiniemi & Kykkänen 2005, 166; Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 17 – 18.)

3.3 Tilinpäätösanalyysin haasteet

Tunnuslukujen yleisin ongelma on yleensä se, että niitä on todella paljon. Tunnuslukuja
on kehitetty todella suuri määrä ja toiset ovat yleisempiä kuin toiset. Tunnusluvuissa on
tärkeää, että tunnusluku on validi. Sen on mitattava sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata.
Tunnusluvun tulee myös olla luotettava eli reliabiliteetti. Tämä tarkoittaa, että tunnusluku
ei saa olla riippuvainen esim. mittaajasta. Tilinpäätösanalyysin tekijän tulee myös ymmärtää laskettavan tunnusluvun laskukaava. Tunnuslukua käytettäessä on erittäin tärkeää
tietää, mitä tunnusluku mittaa ja mitä tietoja tunnusluvun kaava sisältää. (Salmi 2010, 127
-128.)

Tilinpäätösanalyysia laatiessa on tärkeää ottaa huomioon tilinpäätösanalyysin perustarkoitus. Tämä perustarkoitus on johtopäätöksien tekeminen, kannanotot yrityksen taloudelliseen tilanteeseen, selvittää yrityksen saavutukset sekä ottaa kantaa yrityksen muutoksiin ja selvittää ovatko muutokset olleet hyviä vai huonoja. (Salmi 2010, 128.)
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3.4 Tilinpäätösanalyysin käyttäjät

Tilinpäätösanalyysi tuottaa parhaimmillaan erilaisia informaatioita monille eri yrityksen
sidosryhmille. Näiden sidosryhmien tavoitteena on yleisesti muodostaa tietynlainen kokonaiskuva yrityksen rahallisesta tilanteesta. Kuviosta 2 nähdään, mistä asiasta ja miltä
kantilta mikäkin sidosryhmä on kiinnostunut yrityksen tilinpäätöksestä. (Kallunki & Kytönen 2002, 17; Niskanen & Niskanen 2003, 13.)

verottaja
• kannattavuus

osakesijoittajat
• kannattavuus, vakavaraisuus, kasvu

vieraan pääoman sijoittajat
• vakavaraisuus, kannattavuus

tavarantoimittajat
• maksuvalmius, vakavaraisuus

asiakkaat
• kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus

henkilökunta
• kannattavuus, taloudellinen kehitys

yritysjohto
• kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus

KUVIO 2. Tilinpäätösanalyysin eri käyttäjiä kiinnostavat informaatiot. (Kallunki & Kytönen 2002, 21; Niskanen & Niskanen 2003, 13 -15, muokattu.)
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Omistajat

Omistajilla tarkoitetaan tämän hetkisiä ja tulevaisuudessa olevia omistajia, näitä omistajia
voidaan kutsua myös sijoittajiksi. Tilinpäätöstä analysoivat myös osakemarkkinoiden
nousua tarkkailevat erinäiset tahot, nämä tahot tarkkailevat tilinpäätöstä oman pääoman
ehtoisen sijoittajien näkökulmasta. Omistajien ryhmä muodostuu joukosta, joka on keskeinen analyysin käyttäjäryhmä. Erilaisia ryhmiä ovat piensijoittajat ja suuret kansainväliset institutionaaliset sijoittajat. Yrityksen ei tarvitse maksaa kiinteää korvausta sijoittajille sijoitetusta pääomasta, vaan yritys maksaa osinkoa tehdyn tuloksen mukaan. (Kallunki & Kytönen 2002, 18; Niskanen & Niskanen 2003, 13 – 14.)

Yritysjohto

Yritysjohto on kiinnostunut tilinpäätöksen tiedoista seuraavista näkökulmista joita ovat
liiketoimintasektori, omavaraisuusaste, rahoitusrakenteen tunnusluvut ja tilinpäätöksen
erien kehitys. Yritysjohto käyttää tilinpäätöksestä löytyviä tietoja päivittäin tehdessään
liiketoimintaan liittyviä päätöksiä, joita voivat olla mm. investointi- ja rahoituspäätökset.
(Niskanen & Niskanen 2003, 14.)

Rahoittajat, tavarantoimittajat

Rahoittajia kiinnostaa yrityksen tilinpäätöksen sisältö silloin, kun yritykselle tehdään
luottopäätöstä ja kun yritys käyttää rahoituslaitoksen tarjoamaa lainaa. Rahoituslaitosta
kiinnostaa erityisesti se että, pystyykö yritys maksamaan lainansa takaisin määrättynä
laina-aikana. Tavarantoimittajia kiinnostaa yrityksen maksuvalmius, että yritys pystyy
maksamaan laskut maksuajanpuitteissa. (Niskanen & Niskanen 2003, 16; Kallunki & Kytönen 2002, 18.)

Asiakkaat

Yritykset, jotka toimittavat tuotannontekijöitä toisille yritysasiakkaille niin näiden yritysasiakkaiden kiinnostus yrityksen taloudellista suorituskykyä kohtaan on suuri. Sillä, kun
yritysasiakkaan tuotanto-prosessi on erityisen riippuvainen raaka-aineen jatkuvasta saannista, niin silloin yritysasiakkaalle on ensisijaisen tärkeää tuntea toisen yrityksen taloudellinen tilanne. Kiinnostukseen vaikuttavat myös sopimusehdoissa määritellyt vakuudet
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ja takaukset. Asiakkaat, jotka etsivät pitkäaikaista yrityskumppania valitsevat yleensä liikekumppaninsa tarkkaan, sillä toisinaan esim. tavarantoimittajan vaihtaminen voi aiheuttaa asiakkaalle huomattavia kuluja. (Kallunki & Kytönen 2002, 20; Niskanen & Niskanen
2003, 17.)

Henkilöstö

Yrityksen henkilöstö on kiinnostunut talouden kehityksestä työpaikan säilymisen näkökulmasta. Kiinnostusta herättävät myös henkilökunnalle tarkoitetut tulos- ja voittopalkkiojärjestelmät. (Niskanen & Niskanen 2003, 15.)

Viranomaiset

Viranomaiset ovat yleisesti kiinnostuneita yrityksen tekemästä voitosta, koska yritys
maksaa saatujen voittojen mukaan veronsa. On olemassa tapauksia, joissa myös julkisia
palveluita tuottavien yritysten hinnoittelun oikeellisuutta valvotaan niiden tilinpäätösten
perusteella. Yrityksen näyttäessä tilinpäätöksessään liian suuria voittoja suhteessa kustannuksiin, se saattaa johtaa siihen, että yrityksen täytyy korjata hinnoitteluaan. Näissä
tapauksissa tilinpäätös toimii yritysten valvonnan pääasiallisena instrumenttina. Niskanen & Niskanen 2002, 17.)

Kilpailijat

Yrityksen kilpailijoita kiinnostaa yleisesti yrityksen myynnin kehitys, kannattavuus, investoinnit, markkinaosuuksien muutokset ja tutkimus- ja tuotekehitykseen panostus. Jokainen yritys haluaa aina olla askeleen edellä kilpailijoitaan, joten kilpailijat haluavat aina
olla perillä, mitä muilla saman alan yrityksillä on suunnitelmissa. (Kallunki & Kytönen
2002, 20.)
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4

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut ovat mittareita, joilla pystytään mittaamaan yrityksen suorituskykyä. Tilinpäätöksen pohjalta laskettavat tunnusluvut jaotellaan tyypillisesti kolmeen eri ryhmään:
kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnuslukuihin. Käytännössä voidaan muodostaa monia erilaisia tilinpäätöksen tunnuslukuja. Tilinpäätöksen lisäksi on
mahdollista muodostaa kassavirtaan perustuvia tunnuslukuja ja osakekohtaisia tunnuslukuja. Etupäässä tilinpäätöksen tunnusluvut esitellään suhdelukumuotoisina joka tarkoittaa sitä, että tunnusluvuissa suhteutetaan yksi tilinpäätöksen osa johonkin toiseen tilinpäätöserään kuten liikevaihtoon tai taseen loppusummaan. Tunnusluvut mittaavat lyhytaikaista kannattavuutta, mutta pitkän aikavälin tarkastelu onnistuu vertaamalla eri vuosien tunnuslukuja toisiinsa. (Niskanen & Niskanen 2003, 110 – 112.)

Tunnuslukujen teoreettiseen osuuteen on valittu ne tunnusluvut, jotka tyypillisimmin löytyvät tämän alan yritysten tilinpäätösmateriaalista ja ne tunnusluvut joille löytyy vastaluku toimialan keskiluvuista.

4.1 Kannattavuus

Yrityksen kannattavuus tarkoittaa yrityksen mahdollisuutta tuottaa liiketoiminnallaan
enemmän tuloja, kuin tulojen hankkimiseksi on tarvinnut käyttää menoja. Kannattavuuden tunnusluvuilla kuvataan yrityksen liiketoiminnan taloudellista tulosta. Tilinpäätösanalyysin tunnusluvut mittaavat etupäässä lyhyen aikavälin kannattavuutta. Pitkän aikavälin kannattavuutta pystytään mittaamaan vertailemalla useiden aikaisempien vuosien
analyysituloksia. (Niskanen & Niskanen 2003, 112; Kallunki & Kytönen 2002, 74.)

Kannattavuutta pystytään mittaamaan absoluuttisesti ja suhteellisesti. Absoluuttinen kannattavuus kuvaa liiketoiminnan tuottojen ja kulujen erotusta eli yrityksen voittoa. Suhteellinen kannattavuus havainnollistaa voiton suhdetta yritykseen ja näin yrityksestä sijoitettuun pääomaan nähden. Kannattavuutta voidaan myös tutkia erilaisten sijoittajien
perspektiivistä laskemalla kannattavuuden tunnuslukuja käyttämällä eri pääomalajeja laskelmissa mukana, kuten esimerkiksi omaa pääomaa ja koko sijoitettua pääomaa. (Yritystutkimus 2011, 60; Niskanen & Niskanen 2003, 112; Kallunki & Kytönen 2002, 74.)
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4.1.1 Käyttökate

Käyttökatteesta käytetään lyhennettä EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization). Käyttökatetta ei näytetä virallisen tuloslaskelman välituloksena. Oikaistun tuloslaskelman käyttökate pystytään tuottamaan, kun liiketulokseen lisätään sitä ennen tuloslaskelmassa olevat poistot ja arvonalennukset. Käyttökatetason riittävyyttä laskettaessa on toimialan huomioitava aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
poistovaatimukset ja vieraan pääoman rahoituskulujen lukumäärää. Käyttökateprosentti
kuvaa yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä. Käyttökateprosenttia on hyvä verrata vain saman alan yritysten kanssa. Käyttökateprosentille ei ole
kaikkeen sopivaa tavoitearvoa. (Yritystutkimus 2011, 60 – 61.) Yritystutkimuksen (2011,
61) kaava käyttökateprosentin laskemiseen:
Käyttökate
x 100
Liiketoiminnan muut tuotot
Yritystutkimus (2011, 61) on asettanut käyttökateprosentille seuraavat ohjearvot:

teollisuus

5 – 20 %

kauppa

2 – 10 %

palvelu

5 – 15 %

4.1.2 Kokonaispääoman tuotto

Kokonaispääoman tuottoasteesta käytetään lyhennettä ROA (return on assets). Kokonaispääoman tuotto mittaa yrityksen kykyä tuottaa voittoa yrityksen sijoitetulle pääomalle.
Tunnusluku mittaa yrityksen taitoa tuottaa tulosta kaikille toimintaan sitoutuneille pääomaosille. Siinä tapauksessa kun jakoa korolliseen ja korottomaan pääomaan ei voida
selvittää, niin silloin sijoitetun pääoman tuottoprosentti on käyttökelpoisempi kuin kokonaispääoman tuottoprosentti. Arvonkorotuksia tehdessä yrityksen tuottoprosentit jäävät
alhaisemmiksi, kuin niillä yrityksillä, jotka käyttävät tasearvojen pohjana vain hankintaarvoja. (Yritystutkimus 2011, 64; Niskanen & Niskanen 2003, 114.)

Tunnusluvuissa kokonaispääomana käytetään taseen loppusummaa. Kun arvioidaan yrityksen kannattavuutta, tulee sijoitetusta pääomasta saadun tuoton perusteella analyyseissä
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kiinnittää huomiota yrityksen toiminnan riskeihin. Jos yrityksen saavutettu tuotto on suhteellisen varma ja riski on minimissä, sekä sijoittaja hyväksyy yritykseltä pienemmän
pääoman tuoton kuin korkeariskiseltä yritykseltä. (Leppiniemi & Leppiniemi 2005, 124.)
Yritystutkimuksen (2011, 63) kaava kokonaispääoman tuoton laskemiseen:
Nettotulos + rahoituskulut + verot(12kk)
x 100
Oikaistun taseen loppusumma

Yritystutkimus (2011, 64) on asettanut kokonaispääoman tuotoille seuraavat ohjearvot:

yli 10 %

hyvä

5 – 10 %

tyydyttävä

alle 5 %

heikko

4.1.3 Sijoitetun pääoman tuotto

Sijoitetun pääoman tuotto eli ROI (return on investment) on yksi eniten käytetty kannattavuuden tunnusluku. Tämä tuottoprosentti näyttää kuinka paljon yritys on saanut tuottoa,
joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle. Puhuttaessa sijoitetusta pääomasta tarkoitetaan oikaistua omaa pääomaa ja sijoitettua vierasta pääomaa. Jos yrityksen tilikausi eroaa normaalista tilikaudesta, on tuottoprosentti
laskettava kahtatoista kuukautta vastaavaksi jakamalla tunnusluvun osoittaja tilikauden
pituudella kuukausina ja kertomalla tämä luku kahdellatoista. Sijoitetun pääoman tuottoprosenttista määritellään välttäväksi, kun sen arvo on vähintään yrityksen korollisesta vieraasta pääomasta maksaman keskimääräisen rahoituskuluprosentin suuruinen. (Yritystutkimus 2011, 65; Niskanen & Niskanen 2003, 115.) Yritystutkimuksen (2011, 64) kaava
sijoitetun pääoman tuoton laskemiseen:
Nettotulos + rahoituskulut + verot (12kk)
x 100
Sijoitetu pääoma keskimäärin tilikaudella
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4.1.4 Oman pääoman tuotto

Oman pääoman tuottoaste eli ROE (Return on equity) kuvaa yrityksen kykyä huolehtia
omistajien sijoittamista pääomista. Oman pääoman tuottoprosenttia on tärkeää verrata
yrityksen omistajien asettamaan tuottovaatimukseen, koska omistajat ja sijoittajat määrittelevät tuottoprosentille tarpeeksi korkean tason. Yrityksen velkaisuus on merkittävä
tekijä, joka vaikuttaa oman pääoman tuottoprosenttiin. Yritys voi kasvattaa nettotulosta
helposti lisäämällä vierasta pääomaa, koska vieraalla pääomalla rahoitettujen investointien tuotto nostaa nettotuloksen määrää. Soveltaessa tätä vieraan pääoman lisäystä oman
pääoman tuottoprosentti kasvaa, koska tunnusluvun nimittäjässä oleva oman pääoman
määrä ei muutu. Runsas vieraan pääoman käyttö taloudellisesti hyvinä aikoina lisää suurella merkityksellä oman pääoman tuottoa. Kun taas ajat ovat huonot, oman pääoman
tuotto heikkenee vierasta pääomaa lisätessä. (Kallunki & Kytönen 2002, 77, 78; Yritystutkimus 2011, 65; Niskanen & Niskanen 2003, 116.) Yritystutkimuksen (2011, 65)
kaava oman pääoman tuottoasteen laskemiseen:
Nettotulos (12kk)
x 100
Oikaistu oma pääoma tilikaudella

4.1.5 Liiketulos

Liiketulos eli EBIT (earnings before interest and taxes) on oikaistun tuloslaskelman niin
sanottu välitulos. Liiketulos poikkeaa virallisen tuloslaskelman liikevoitosta tehtyjen oikaisujen määrällä. Tunnusluku kertoo, kuinka paljon liiketoiminnasta saaduista tuotoista
on jäljellä ennen rahoituskuluja ja veroja. Liiketulosprosentti soveltuu parhaiten yksittäisen yrityksen kehityskaaren seuraamiseen sekä joissakin tapauksissa liiketulosprosenttia
voidaan käyttää saman toimialan sisäiseen vertailuun. (Yritystutkimus 2011, 61; Niskanen & Niskanen 2003, 112 – 113.) Yritystutkimuksen (2011, 61) kaava liiketulosprosentin laskemiseen:
Liikevoitto
x 100
Liiketoiminnan tuotot yhteensä
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Yritystutkimus (2011, 61) on asettanut liiketulosprosentille seuraavat ohjearvot:

yli 10 %

hyvä

5 – 10 %

tyydyttävä

alle 5 %

heikko

4.1.6 Nettotulos

Nettotulosprosentin avulla pystytään selvittämään yrityksen toiminnan kate, kun kaikki
säännölliset tuotot ja kulut on huomioitu. Nettotuloksen ollessa positiivinen voidaan yrityksen toimintaa pitää kannattavana. Tällöin yrityksellä on mahdollisuus selviytyä koroista sekä käyttöpääoman ja investointien omarahoituksesta. Nettotuloksen riittävyys ja
vaadittava minitaso määräytyvät mm. pääomarakenteen vahvistamispyrkimysten ja voitonjakotavoitteiden mukaan. (Yritystutkimus 2011, 62; Kallunki & Kytönen 2002, 79;
Balance Consulting 2015.) Yritystutkimuksen (2011, 62) kaava nettotulosprosentin laskemiseen:
Nettotulos
x 100
Liiketoiminnan tuotot yhteensä

4.1.7 Rahoitustulos

Rahoitustulos näyttää tilinpäätöksen tarkastelijalle, kuinka paljon yrityksen liiketoiminta
tuottaa tulorahoitusta. Rahoitustulos havainnollistaa yrityksen taitoa huolehtia varsinaisen liiketoiminnan tuotoilla lainojen lyhennyksistä, käyttöpääoman lisäyksestä ja investointien omarahoituksesta. Rahoitustuloksella yrityksen pitäisi myös pystyä täyttämään
omistajien voitonjakotarpeet. (Balance Consulting 2015; Yritystutkimus 2011, 62.) Yritystutkimuksen (2011, 62) kaava rahoitustulosprosentin laskemiseen:
Rahoitustulos
x 100
Liiketoiminann tuotot yhteensä
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4.2 Vakavaraisuus

Vakavaraisuus näyttää, kuinka paljon vieraan pääoman ja oman pääoman osuus on koko
pääomasta. Yritys on vakavarainen silloin, kun yrityksellä on paljon omaa pääomaa. Taloudellisesti huonoina aikoina yrityksen on hyvä pitää vieraan pääoman osuus mahdollisimman pienenä, koska yrityksen tulee pystyä helposti selviytymään vieraan pääoman
koronmaksuista. Yrityksen vakavaraisuutta kutsutaan heikoksi, kun yrityksellä on paljon
vierasta pääomaa ja tämän kautta suuria korkomaksuja. (Kallunki & Kytönen 2002, 80;
Niskanen & Niskanen 2003, 130.)

4.2.1 Omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste (equity to assets) kuvaa yrityksen vakavaraisuutta, tappion sietokykyä
ja kykyä hoitaa sitoumukset pitkällä tähtäimellä. Tunnusluvun arvo näyttää, kuinka suuri
osa yhtiön varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla. Vakavaraisella yrityksellä on
korkea omavaraisuusaste. Tavallisesti omavaraisuusaste on riippuvainen yrityksen iästä,
joten uuden yrityksen omavaraisuusaste on yleensä matalampi kuin pidempään toimineen
yrityksen. Kannattavuuden parantaminen lisää usein myös omavaraisuusastetta, joten uusia investointeja suunniteltaessa yrityksen kannattaa välttää liiallista vieraan pääoman
käyttöä. (Niskanen & Niskanen 2003, 130 - 131; Kallunki & Kytönen 2002, 80 – 81;
Balance Consulting 2015.) Yritystutkimuksen (2011, 66) kaava omavaraisuusprosentin
laskemiseen:
Oikaistu oma pääoma
x 100
Oikaistun taseen loppusumma − saadut ennakot

Yritystutkimus (2011, 67) on asettanut omavaraisuusprosentille seuraavia ohjearvoja:

yli 40 %

hyvä

20 – 40 %

tyydyttävä

alle 20 %

heikko
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4.2.2 Suhteellinen velkaantuneisuus

Suhteellisella velkaantuneisuudella voidaan tarkastella yrityksen velkojen suhdetta toiminnan laajuuteen. Yritykseltä edellytetään hyvää ja vakaata käyttökatetta, kun suhteellinen velkaantuneisuus on korkea, koska muussa tapauksessa yrityksen on vaikea selvitä
lainoista vuositasolla. Suhteellisen velkaantuneisuusprosentin tunnusluku sopii vertailuun saman alan yritysten kanssa. Tämän tunnusluvun analysointiin suositellaan käytettäväksi ainoastaan yrityksiä, joissa harjoitetaan tuotannollista toimintaa. (Niskanen &
Niskanen 2003, 132 – 133; Yritystutkimus 2011, 67; Balance Consulting 2015.) Yritystutkimuksen (2011, 67) kaava suhteellisen velkaantuneisuuden laskemiseen:
Oikaistun taseen velat − saadut ennakot
x 100
Liikevaihto (12kk)

Yritystutkimus (2011, 67) on asettanut suhteellisen velkaantuneisuudelle seuraavat ohjearvot:

yli 40 %

hyvä

40 – 80 %

tyydyttävä

yli 80 %

heikko

4.2.3 Myyntisaamisten kiertoaika, pv

Myyntisaamisten kiertoaika näyttää, kuinka kauan myyntitulot ovat olleet saamisina ennen kuin ne saadaan rahana yritykselle. Seuraavilla keinoilla yritys voi nopeuttaa myyntisaamisten kiertoaikaa. Näitä keinoja ovat käteismyynnin lisäys, maksuehtojen kiristys,
perintätoimenpiteiden tehostus tai myymällä saamiset factoring-yhtiölle. Liikevaihdon sisältäessä osatuloutusta saattaa myyntisaamisten kiertoaika näyttää tunnusluvun mukaan
todellista kiertoaikaa lyhyemmältä. (Yritystutkimus 2011, 69; Kallunki & Kytönen 2002,
89; Leppiniemi & Kykkänen 2005, 129.) Yritystutkimuksen (2011, 69) kaava myyntisaamisten kiertoajan laskemiseen:
365 x (Myyntisaamiset + sisäiset myyntisaamiset)
Liikevaihto 12 kk
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4.2.4 Ostovelkojen kiertoaika, pv

Ostovelkojen kiertoaika näyttää, kuinka paljon yritys on käyttänyt keskimäärin maksuaikaa ostovelkojensa maksujen suorittamiseen. Ostovelkojen kiertoajan pidentyessä voi
olla mahdollista, että yritys on joutumassa maksuvaikeuksiin. (Kallunki & Kytönen 2002,
89, Balance Consulting 2015.) Yritystutkimuksen (2011,70) kaava ostovelkojen kiertoajan laskemiseen:
365 x (Ostovelat + sisäiset ostovelat)
Ostot + ulkopuoliset palvelut (12 kk )

4.3 Maksuvalmius

Maksuvalmius eli likviditeetti kertoo yrityksen vahvuuksista selviytyä lyhytaikaisista
maksuista, kuten palkoista ja tavaraostoista niiden erääntyessä. Yrityksen pystyessä hallitsemaan maksuliikenteensä sille edullisimmalla tavalla esimerkiksi hyödyntämällä
kassa-alennuksia ja välttämällä viivästyskorkoja, tällöin yrityksen maksuvalmius on
yleensä hyvä. Maksuvalmius tarkoittaa myös sitä, että yritys pystyy reagoimaan ja hoitamaan yllättävätkin velvoitteet. (Salmi 2010, 176 – 178; Kallunki & Kytönen 2002, 84;
Balance Consulting 2015.)

4.3.1 Quick ratio

Quick ratio mittaa yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloista käyttämällä ainoastaan rahoitusomaisuutta. Tunnusluvussa tarkastellaan rahoitusomaisuuden määrää ja lyhytaikaisen vieraan pääoman välillä olevia verrannollisuuksia. Quick ratio tuottaa tietoa
yrityksen kassavalmiudesta ja rahoituspuskureiden tilasta. Rahoituspurkureiden ei kannata olla liian pienet, koska silloin yrityksellä ei ole rahaa yllättäviin menoihin. (Balance
Consulting 2015; Yritystutkimus 2011, 71.) Yritystutkimuksen (2011, 71) kaava quick
ration laskemiseen:
Rahoitusomaisuus − osatuloutuksen saamiset
Lyhytaikainen vieraspääoma − lyhytaikaiset saadut ennakot
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Yritystutkimus (2011, 71) on asettanut quick ratiolle seuraavat ohjearvot:
yli 1

hyvä

0,5 – 1

tyydyttävä

alle 0,5

heikko

4.3.2 Current ratio

Current ratio mittaa yrityksen maksukykyä selviytyä rahoitusomaisuuden ja vaihto-omaisuuden kanssa niin, että lyhytaikaiset velat tulevat hoidetuksi. Tunnusluvun käytettävyyttä saattaa heikentää myös rahoitusomaisuuteen jo sisällytetyt arvottomat erät, kuten
luottotappioiksi tulkittavat myyntisaamiset. (Balance Consulting 2015; Yritystutkimus,
72.) Yritystutkimuksen (2011, 72) kaava current ration laskemiseen:
Vaihto − omaisuus + rahoitusomaisuus
Lyhytaikainen vieraspääoma

Yritystutkimus (2011, 72) on asettanut current ratiolle seuraavat ohjearvot:

yli 2

hyvä

1–2

tyydyttävä

alle 1

heikko

4.4 Muut tunnusluvut

Muita tunnuslukuja ovat keskimääräiset rahoituskulut, liikevaihdon määrä henkilöä kohden, nettorahoituskulut, liikevaihdon muutos ja nettorahoituskulut/käyttökate. Muut tunnusluvut kohtaan on valittu tarkemmin käsiteltäväksi vain liikevaihto henkilöä kohden.
Tämä tunnusluku on valittu tähän kyseiseen kohtaan, koska sen pystyy tästä aineistosta
laskemaan ja yleisesti se löytyy päivittäistavarakauppa-alan tilinpäätöksistä sekä sille löytyy vastaluku toimialan keskiluvuista. (Yritystutkimus 2011, 75 – 76.)
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4.4.1 Liikevaihto/henkilö

Tällä tunnusluvulla voidaan kartoittaa kuinka suuri on yrityksen henkilöstön tehokkuus.
Tätä tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan kesken. Tunnusluku on tyypillisesti korkea esim. kaupanalalla ja matala palvelualalla. Palvelualalla matala arvo johtuu
siitä, että se ala on niin työvoimaintensiivinen. (Yritystutkimus 2011, 75; Balance Consulting 2015.) Yritystutkimuksen (2011, 75) kaava liikevaihto/henkilö tunnusluvun laskemiseen:
Liikevaihto (12 kk)
Henkilöstö keskimäärin
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5 TUNNUSLUVUT PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA OY JA TOIMIALAVERTAILU

Päivittäistavarakauppa Oy:n tuloslaskelmiin ja taseisiin tehtiin oikaisut ennen tunnuslukujen laskemista. Virallisten tuloslaskelmien (liite 1) erät siirrettiin Yritystutkimuksen (2011, 14) suosittelemaan oikaistun tuloslaskelman pohjaan Excelissä. Näin saatiin tehtyä oikaisut tuloslaskelmiin (liite 2, 5, 8.) Virallisten taseiden (liite 1) erät siirrettiin Yritystutkimuksen (2011, 30) oikaistun taseen pohjaan Excelissä. Näin saatiin
tehtyä oikaisut taseisiin (liite 3, 4, 6, 7, 9, 10.)

Toimialan tunnuslukujen lähteenä on käytetty Toimiala Online -palvelusta saatuja
Finnveran tilinpäätöstilastojen mediaanilukuja vuosilta 2011, 2012 ja 2013. Toimialaluokitukseksi valittiin 47133 Valintamyymälät, joka on yrityksen toimiala. Päivittäistavarakauppa Oy:n tilikaudet ovat olleet 12 kuukauden mittaisia, joten tunnusluvut
ovat keskenään vertailukelpoisia. Tässä osiossa olevat tunnusluvut on valittu sillä perusteella, että niille löytyy vastaluku toimialan keskiluvuista.

Kaikki tunnusluvut laskettiin Yritystutkimuksen suositusten mukaisesti sekä tunnuslukujen arvioinnissa käytettiin hyväksi Yritystutkimuksen antamia ohjearvoja. Tunnuslukuanalyysissa käytettyjen tunnuslukujen laskelmat ja kaavat löytyvät liitteestä
11.
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5.1 Käyttökate
Kuviosta 3 nähdään yrityksen käyttökateprosentin kehitys verrattuna toimialan keskilukuun.

Käyttökate
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Päivittäistavarakauppa Oy

3,52%

2,67%

2,60%

Toimialan mediaani

2,30%

1,20%

0,80%

KUVIO 3. Käyttökate

Yrityksen käyttökateprosentti on ollut vuonna 2011 reilun prosentin verran korkeampi,
kuin toimialan mediaanin keskiluku. Vuoden 2011 jälkeen Päivittäistavarakauppa Oy:n
käyttökateprosentti on heikentynyt ja vuosien 2012 ja 2013 käyttökateprosentit ovat olleet melkein samat. Tunnusluku ei ole kumminkaan missään kohtaa laskenut negatiiviseksi, joka on hyvä asia. Suhteessa toimialan keskilukuun Päivittäistavarakauppa Oy:n
käyttökate on ollut paremmalla tolalla kuin toimialan keskiluku yleensä.
Käyttökateprosentin ohjearvot sijoittuvat kaupanalalla 2 – 10 % väliin. Tunnuslukukäyrää
tarkasteltaessa huomataan, että Päivittäistavarakauppa Oy:n käyttökateprosentti on ollut
kokoajan ohjearvojen sisällä. Päivittäistavarakauppa Oy:n tunnusluku on ollut kumminkin koko ajan alhainen. Käyttökatteen alhaiseen arvoon vaikuttavat vuokratut tuotantovälineet, sillä kauppias ei kauppapaikallaan itse omista mitään kiinteitä työvälineitä vaan
niistä maksetaan vuokraa kauppaketjulle.
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5.2 Liiketulos

Kuviosta 4 nähdään yrityksen liiketulosprosentin muutos verrattuna toimialan mediaanilukuun.

Liiketulos
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%

2011

2012

2013

Päivittäistavarakauppa Oy

3,46%

2,57%

2,50%

Toimialan mediaani

0,40%

-0,30%

0,40%

KUVIO 4. Liiketulos

Yrityksen liiketulos on jäänyt koko tarkasteluaikavälillä heikoksi. Liiketuloksen tulisi
olla 10 % jotta se voisi olla hyvä. Matala liiketulosprosentti kertoo myös, että yritys ei
ole kovin omavarainen. Kauppiaspainotteisilla aloilla kauppiaaksi pääsee yritystoimintaan mukaan matalallakin omalla pääomalla jonka jälkeen kauppias itse huolehtii, että
kauppapaikan kauppa tuottaa tarpeeksi voittoa. Liiketulos on ollut koko tarkasteluaikana
korkeampi kuin toimialan mediaani. Mutta kumminkin liiketulosprosentin heikentymien
näkyy selvästi, mitä lähemmäs mennään vuotta 2013.

Liiketulos on ollut heikko myös toimialalla keskimäärin, joka kertoo haasteista ja kilpailusta toimialalla. Toimialan mediaanin liiketulosprosentti on ollut vuonna 2012 negatiivisella puolella, joka viestii operatiivisista vaikeuksista.
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5.3 Nettotulos

Kuviosta 5 nähdään nettotuloksen muutos tarkasteluajankohtana verrattuna toimialan
keskilukuun.

Nettotulos
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KUVIO 5. Nettotulos

Yrityksen nettotulosprosentti on ollut matala, mutta positiivinen koko tarkasteluajankohdan ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen liiketoiminta on ollut kannattavaa. Päivittäistavarakauppa Oy:n nettotulosprosenttia verrattaessa toimialan mediaaniin voidaan
huomata, että nettotulos on ollut huomattavasti paremmalla tasolla kuin toimialalla yleisesti. Toimialan mediaani on ollut vuonna 2011 ja 2013 täpärästi positiivisen puolella,
mutta vuonna 2012 toimialan mediaani on laskenut negatiiviselle tasolle, jonka jälkeen
se on taas noussut positiiviseksi. Toimialan mediaanin tarkasteluajankohdan kaaviota tarkastellessa huomataan, että yrityksen toiminta on ollut täpärästi kannattavaa vuonna 2011
ja 2013, mutta vuonna 2012 tunnusluku on ollut negatiivisella puolella joka tarkoittaa,
että toiminta ei ole ollut kannattavaa tuona vuonna.
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5.4 Rahoitustulos

Kuviosta 6 nähdään yrityksen rahoitustuloksen kehitys tarkasteluajankohtana verrattuna
toimialan keskilukuun.

Rahoitustulos
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KUVIO 6. Rahoitustulos

Yrityksen rahoitustulos on pysynyt positiivisena koko tarkasteluajankohdan ajan ja yrityksen rahoitustuloksen arvot ovat olleet parempia, kuin toimialan mediaanin arvot. Päivittäistavarakauppa Oy:n rahoitustulos on laskenut hieman vuodesta 2011 vuoteen 2013,
mutta muutos on tapahtunut tasaisena ja ilman radikaaleja muutoksia. Yritystoiminnan
alussa vuonna 2011 yritys on laittanut rahaa autokalustoon ja tämän autokaluston määrä
on pysynyt samana koko kolmen vuoden ajan. Rahoitustuloksen ollessa näin alhaalla ei
yrityksellä ole varaa suuriin investointeihin.

Toimialan mediaaniluvut ovat olleet murto-osa Päivittäistavarakauppa Oy:n tunnuslukujen arvosta, joka tarkoittaa että yleisesti tämän toimialan yrityksillä ei ole varaa kovin
suuriin investointeihin. Rahoitustuloksen ollessa alhainen yrityksen kannattaa tarkkaan
harkita investointikohteensa.
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5.5 Kokonaispääoman tuotto

Kuviosta 7 nähdään yrityksen kokonaispääoman tuoton muutos toimialan keskilukuun.

Kokonaispääoman tuotto
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KUVIO 7. Kokonaispääoman tuotto

Yrityksen kokonaispääoman tuotto on ollut koko tarkasteluajankohdan ajan hyvällä tasolla. Tunnusluvun ollessa yli 10 prosenttia voidaan puhua, että yrityksen toiminta on
ollut kannattavaa. Yrityksen toiminta tuottaa toiminnallaan tuottoa sitoutuneelle pääomalle. Toimialan mediaanin luku on ollut vuonna 2011 positiivinen, jonka jälkeen
vuonna 2012 tunnusluku on pudonnut negatiiviselle tasolle. Vuonna 2013 toimialan mediaanin kokonaispääoman tuotto on taas noussut takaisin positiiviselle tasolle. Positiivisesta arvosta huolimatta toimialan mediaanin tunnusluvut ovat olleet heikkoja, koska luvun arvot ovat olleet alle 5 prosenttia. Toimialan mediaanin luvut kertovat, että toiminta
ei tuota tulosta sitoutuneelle pääomalle.

Tässä tilanteessa pitää ottaa huomioon, että yritykset käyttävät eri tavoin mahdollisuutta
tehdä arvonkorotuksia ja ne yritykset, jotka tekevät arvonkorotuksia niin tuottoprosentit
jäävät näissä yrityksissä yleensä alhaisemmiksi. Finnverasta saatujen tietojen pohjalta ei
tiedetä, että miten yritykset ovat tehneet arvonkorotuksia koska nämä arvot ovat vain keskilukuja toimialalta.
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5.6 Omavaraisuusaste

Kuviosta 8 nähdään yrityksen omavaraisuusasteen muutos verrattuna toimialan keskilukuun.
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KUVIO 8. Omavaraisuusaste

Yrityksen omavaraisuusaste on ollut koko tarkasteluajankohdan ajan alle 20 %, joka tarkoittaa että yrityksen omavaraisuusaste on ollut koko kolmen vuoden ajan heikko. Yritys
ei ole kovin omavarainen ja on erittäin riippuvainen vieraasta pääomasta. Matala omavaraisuusaste tarkoittaa, että yritys ei kestä kovin hyvin tappiollista toimintaa ja matalasta
omavaraisuusasteesta on myös haittaa kilpailutilanteessa. Päivittäistavarakauppa Oy:n
kauppias on toiminut kauppapaikallaan vasta kolme vuotta, joten se selittää jonkin verran
omavaraisuusasteen matalaa arvoa. Aloittavan yrityksen omavaraisuusaste on yleensä
matalampi kuin pidempään alalla toimineen yrityksen. Kauppaketjupainotteisella alalla
kauppiaat pääsevät mukaan toimintaan matallakin omalla pääomalla ja tarkastellessa toimialan mediaanin keskilukuja voidaan huomata, että tämä on tyypillistä tällä alalla.

Toimialan mediaanin omavaraisuusaste on myös ollut matalalla, joka tarkoittaa pientä
oman pääoman osuutta. Toimialan mediaanin omavaraisuusaste on laskenut vuosi vuodelta alaspäin.
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5.8 Suhteellinen velkaantuneisuus

Kuviosta 9 nähdään yrityksen suhteellisen velkaantuneisuuden kehitys verrattuna toimialan vastaavaan keskilukuun.
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KUVIO 9. Suhteellinen velkaantuneisuus

Yrityksen suhteellinen velkaantuneisuus on ollut koko tarkasteluajankohdan ajan hyvällä
tasolla, koska tunnusluvun arvo on alle 40 prosenttia. Korkea suhteellinen velkaantuneisuus edellyttää yritykseltä korkeaa liiketulosprosenttia jota ei Päivittäistavarakauppa
Oy:ltä tältä tarkasteluajankohdalta löydy. Matala liiketulosprosentti yhdessä hyvällä tasolla olevan suhteellisen velkaantuneisuusprosentin kanssa tarkoittaa, että yrityksellä ei
ole toimivaa tapaa selvitä vieraan pääoman velvoitteista.

Toimialan mediaani on ollut alle 40 % joka tarkoittaa, että yrityksen suhteellinen velkaantuneisuus on hyvällä tasolla. Toimialan mediaanin suhteellinen velkaantuneisuus on
kumminkin kasvanut pikku hiljaa mentäessä kohti vuotta 2013, mutta pysynyt silti koko
tarkasteluajankohdan ajan hyvällä tasolla.

36
5.9 Myyntisaamisten kiertoaika, pv

Kuviosta 10 nähdään myyntisaamisten kiertoajan pituus verrattuna toimialan vastaavaan
kiertoaikaan.
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KUVIO 10. Myyntisaamisten kiertoaika, pv

Kuviosta nähdään, että koko tarkasteluajankohdan ajan yrityksen myyntisaamisten kiertoajat ovat olleet kutakuinkin samoissa lukemissa toimialan mediaanin myyntisaamisten
kiertoaikojen kanssa. Lyhyt myyntisaamisten kiertoaika on aika yleinen kaupan-alalla,
koska pääsääntöisesti asiakas maksaa ostoksensa heti kaupassa asioidessaan. Kortilla
maksaessa rahan liikkumiseen voi tulla pieniä viiveitä ja käteisellä maksaessa rahan liikkumiseen vaikuttaa se, että kuinka usein rahat tilitetään pankkiin. Vuotta 2013 mentäessä
huomataan, että myyntisaamisten kiertoaika on pidentynyt, joka todennäköisesti johtuu
kortilla maksamisen yleistymisestä.

Päivittäistavarakauppa Oy:ssä ei ole yleistä myydä asiakkaalle laskulla ainoastaan poikkeustilanteissa. Kiertoajoista voidaan päätellä, että yrityksen perintä toimii hyvin ja nopealla maksuajalla yritykselle kertyy myös likviditeettiä.
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5.10 Ostovelkojen kiertoaika, pv

Kuviosta 11 nähdään ostovelkojen kiertoajan pituus toimialan mediaanin vastaavaan kiertoaikaan.
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KUVIO 11. Ostovelkojen kiertoaika, pv

Päivittäistavarakauppa Oy:n ostovelkojen kiertoaika on ollut 18 ja 26 päivän välissä, joka
tarkoittaa että yritys soveltaa toimittajiensa kanssa pidempää maksuaikaa kuin 14 päivää
netto. Ostovelkojen kiertoaika on pidempi kuin myyntisaamisten joka on hyvä asia, koska
näin yritys pystyy ennakoimaan mm. juoksevia menoja. Päivittäistavarakauppa Oy:n ostovelkojen kiertoaika on vuosi vuodelta lyhentynyt, eli yritys maksaa laskunsa koko ajan
nopeammin.

Toimialan mediaanin kiertoaika on pysynyt tasaisena, mutta vuotta 2013 kohden kasvua
on näkynyt hieman. Ostovelkojen kasvaessa kiertoajan pituus voi viestiä maksuvaikeuksista. Toimialan mediaanin kiertoajat ovat hyvin toimivat, sillä ostovelkojen kiertoaika
on pidempi kuin myyntisaamisten jolloin yrityksellä on mahdollisuus ennakoida mm.
juoksevia menoja.
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5.11 Current ratio
Kuviosta 12 nähdään yrityksen Current ratio tunnusluvun kehitys verrattuna toimialan
vastaavaan keskilukuun.
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KUVIO 12. Current ratio

Yrityksen current ratio on pysynyt hyvin samana koko tarkasteluajankohdan ajan. Tunnusluku on ollut alle yhden prosentin, joka tarkoittaa että yrityksen current ratio on ollut
heikko. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys ei pystyisi selviytymään lyhytaikaisista veloistaan
rahoitusomaisuuden ja vaihto-omaisuuden avulla. Toimialan mediaanin tunnusluku on
ollut koko tarkasteluajankohdan ajan välttävällä tasolla, joka ei myöskään takaa selviytymistä lyhytaikaisista veloista.
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5.12 Liikevaihto/henkilö

Kuviosta 13 nähdään yrityksen liikevaihto henkilöä kohden verrattuna toimialan keskilukuun.

Liikevaihto / henkilö
€300 000,00
€250 000,00
€200 000,00
€150 000,00
€100 000,00
€50 000,00
€-

2011

2012

2013

Päivittäistavarakauppa Oy

€183 698,27

€238 429,40

€244 562,30

Toimialan mediaani

€190 000,00

€198 000,00

€211 000,00

KUVIO 13. Liikevaihto/henkilö

Päivittäistavarakauppa Oy:n liikevaihto henkilöä kohden on kasvanut vuosi vuodelta ja
henkilöstö on pienistä muutoksista huolimatta pysynyt suhteellisen samana. Päivittäistavarakauppa Oy:n liikevaihto henkilöä kohden on ensimmäisenä vuonna ollut vähemmän
kuin toimialan keskiluku. Tämä johtuu siitä, että vuonna 2011 on käytetty paljon vuokratyövoimaa joka on kallista työvoimaa. Vuokratyövoima on kallista, koska vaihtuvuus
työntekijöiden välillä on suuri, työn jälki ei ole ammattitasoa ja vuokrausfirma ottaa tuottoja välistä. Vuonna 2012 ja 2013 Päivittäistavarakauppa Oy:n tunnusluku on ollut selvästi suurempi kuin toimialan mediaanin keskiluku, joka johtuu siitä että kauppias on
alkanut löytää luotettavan henkilöstön Päivittäistavarakauppa Oy:lle.
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Päivittäistavarakauppa Oy ei ole kovin omavarainen ja tämä johtuu lähinnä siitä, että
kauppaketjuun kuuluvat kauppiaat pääsevät mukaan kauppiastoimintaan pienelläkin
omalla pääomalla. Päivittäistavarakauppa Oy:n kauppias on toiminut kauppapaikallaan
vasta kolme vuotta joka vaikuttaa matalaan omavaraisuusasteeseen. Korkeamman omavaraisuusasteen saamiseksi kauppiaan tulisi tallettaa enemmän omaa pääomaa yritystoimintaan. Matalalla omavaraisuusasteella yritys on erittäin riippuvainen vieraasta pääomasta ja käyttökateprosentin ollessa matala yritys ei pysty kovin hyvin selviytymään
veloistaan. Matalalla omavaraisuusasteella ja alhaisella käyttökateprosentilla yritys ei
kestä hyvin suhdannevaihteluita tai tappiollista toimintaa.

Yrityksen liikevaihto on tarkasteluajankohdan aikana noussut vuodesta 2011 vuoteen
2012, jonka jälkeen liikevaihto on laskenut hieman vuonna 2013. Liiketoiminta on tästä
huolimatta ollut jokaisena vuonna kannattavaa ja yritys tuottaa tuottoa sitoutuneelle pääomalle. Tunnusluvut kertovat, että yrityksen liiketoiminta on suurimmaksi osaksi vieraan
pääoman varassa, koska suurta omaa pääomaa ei ole. Yrityksen käyttökate on ollut alhainen, mutta viitearvojen sisällä. Tähän alhaiseen arvoon vaikuttavat vuokratut työvälineet.
Yrityksellä ei ole ollut matalan rahoitustuloksen takia varaa suuriin investointeihin, joten
yrityksen tulee todella tarkkaan miettiä sijoituskohteensa. Yrityksen myyntisaamisten ja
ostovelkojen kiertoajat ovat olleet koko tarkasteluajankohdan ajan toimivat ja tehokkaat.

Yrityksen toiminnan parantamiseksi ehdotan, että yrittäjän kannattaisi paremmin tutustua
kaupassa asioivien asiakkaiden tarpeisiin. Näin yrittäjä voisi saada selville, mitä asiakkaat
olisivat valmiita kaupasta ostamaan, jos siihen olisi mahdollisuus. Yrittäjän kannattaisi
myös tutustua, miten hävikkiin menevistä tuotteista voisi saada maksimaalisen hyödyn.
Esimerkiksi hyväntekeväisyyteen lahjoittaminen ei aina ole itseltä pois. Sillä monet asiakkaat valitsevat asiointikohteekseen eettisiä valintoja tekevän yrityksen. Eettisillä valinnoilla voidaan saada yrityksen myyntiä ylöspäin ja luotua yritykselle positiivinen imago.

Tilinpäätösanalyysin tekeminen osoitti, että tämän yrityksen taloudellinen tilanne on tyydyttävä. Yritystoimintaa pyöritetään suurimmaksi osaksi vieraalla pääomalla, koska
oman pääoman määrä on pieni, mutta toiminta on silti ollut jokaisena vuonna kannattavaa. Kauppaketjuun kuuluvilla yrityksillä on todella paljon kilpailua omalla toimialalla
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sillä kauppoja on paljon ja asiakkaat valitsevat asiointipaikkansa omien kriteeriensä perusteella.

Opinnäytetyön tekeminen oli omista haasteistaan huolimatta mielenkiintoinen ja opettavainen projekti. Tämän tilinpäätösanalyysin tekemisen myötä opin uusia näkökulmia tilinpäätösanalyysiin liittyen ja miten se käytännössä laaditaan. Työn teoreettinen osuus oli
minulle mielenkiintoisempi ja mieleisempi. Teoreettinen osuus auttoi ymmärtämään asioiden alkuperää, mutta itse empiirinen osuus käsitti ne sitten käytännössä. Näin kokonaisuus tuli todella selväksi minulle työntekijänä. Jatkotutkimusaiheeksi ehdotan vertailua saman toimialan yrityksen kanssa, koska tässä työssä vertailu tehtiin vain keskilukujen kanssa. Tämän verrattavan yrityksen tulisi olla pieni kauppaketjuun kuuluva päivittäistavarakauppa.
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Liite 11. Päivittäistavarakauppa Oy:n tunnuslukujen laskelmat
Käyttökate %
𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑘𝑎𝑡𝑒
𝑥 100
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑒𝑛𝑠ä

2011
64779,45
𝑥 100
1838075,24
3,52 %

2012
57427,82
𝑥 100
2145864,57
2,67 %

2013
57427,82
𝑥 100
2145864,57
2,60 %

Liiketulos %
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠
𝑥 100
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡 𝑦ℎ𝑡.

2011
63696,12
𝑥 100
1838075,24
3,46 %

2012
55227,82
𝑥 100
2145864,57
2,57 %

2013
55275,49
𝑥 100
2206060,99
2,50 %

Nettotulos %
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠
𝑥 100
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡 𝑦ℎ𝑡.

2011
51439,72
𝑥 100
1838075,24
2,80 %

2012
40852,46
𝑥 100
2145864,57
1,90 %

2013
42661,96
𝑥 100
2206060,99
1,93 %

Rahoitustulos %
𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠
𝑥 100
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡 𝑦ℎ𝑡.

2011
52523,05
𝑥 100
1838075,24
2,85 %

2012
43052,46
𝑥 100
2145864,57
2,00 %

2013
44861,96
𝑥 100
2206060,99
2,03 %
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2 (3)
Kokonaispääoman tuotto %
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 + 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑡 (12𝑘𝑘)
𝑂𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛 𝑡𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎

2011

2012

2013

51439,72 + 3475,06 + 9000
40852,46 + 2076,80 + 13501,83
42661,96 + 2833,05 + 10980,48
𝑥 100
𝑥 100
𝑥 100
248460,49
238768,70
214962,59

25,72 %

23,63 %

26,27 %

Omavaraisuusaste %
𝑂𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢 𝑜𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎
𝑥 100
𝑂𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛 𝑡𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 − 𝑠𝑎𝑎𝑑𝑢𝑡 𝑒𝑛𝑛𝑎𝑘𝑜𝑡

2011
−6384,67
248460,49

2012
6012,65
238768,70

x 100

-2,56 %

2013

𝑥 100

2,52 %

7440,74
214962,59

𝑥 100

3,46 %

Suhteellinen velkaantuneisuus
𝑂𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛 𝑡𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡 − 𝑠𝑎𝑎𝑑𝑢𝑡 𝑒𝑛𝑛𝑎𝑘𝑜𝑡
𝑥 100
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 (12𝑘𝑘)

2011
225659,15
𝑥 100
1836982,74

2012
232756,05
𝑥 100
2145864,57

12,28 %

2013
175090,83
𝑥 100
2201060,99

10,84 %

7,95 %

2012

2013

Käyttöpääoma %
𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑝ää𝑜𝑚𝑎
𝑥 100
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 (12 𝑘𝑘)

2011
11190,21
𝑥 100
186982,74
0,61 %

22642,12
𝑥 100
2145864,57
1,06 %

13031,37
𝑥 100
2201060,99
0,59 %
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3 (3)
Myyntisaamisten kiertoaika, pv
365 𝑥 (𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡 + 𝑠𝑖𝑠ä𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡)
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 (12𝑘𝑘)

2011
365 ∗ 22611,85
1836982,74

2012

2013

365 ∗ 24206,3
2145864,57

365 ∗ 34806,97
2201060,99

4,49 %

4,12 %

5,77 %

Ostovelkojen kiertoaika, pv
365 ∗ (𝑜𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡 + 𝑠𝑖𝑠ä𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑜𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡)
𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡 + 𝑢𝑙𝑘𝑜𝑝𝑢𝑜𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑙𝑣𝑒𝑙𝑢𝑡 (12𝑘𝑘)

2011
365 ∗ 9533,55
1405061,99

2012
365 ∗ 101322,61
1601031,92

25,85 %

23,09 %

2013
365 ∗ 108999,31
2201060,99
18,07 %

Current ratio
𝑉𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 − 𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 + 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠
𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎

2011
88111,91
166346,65
0,53

2012
99758,43
183193,55

2013
87223,71
175090,83

0,54

0,50

2012

2013

238429,40
9

2201060,99
9

Liikevaihto / henkilö
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 (12𝑘𝑘)
𝐻𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙ö𝑠𝑡ö 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛
2011
1836982,74
10
183698,27 €

238429,40 €

244562,30 €

